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Valdes tiešsaistes sēdes 

PROTOKOLS 

Rīgā 

28.02.2022. Nr. 1.4/VS-17 

Sēdes sākums: 18:30 

Sēdi vada: Ralfs Mihailovs - Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk 

- LU SP) priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē: Evelīna Kalve - LU SP biroja vadītāja 

 

Sēdē piedalās:  

Valdes locekļi: Līga Rudzāne, Patricija Mikele, Renārs Kairis, Artūrs Danga, 

Ralfs Mihailovs 

Biroja darbinieki: Evelīna Kalve, Undīne Kate Finka, Katrīna Annija Paegle  
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Darba kārtība 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Pienākumi un to pildīšana 

5. Amata “Zinātnes koordinators” vakances izsludināšana 

6. Situācija Ukrainā 

7. Informatīvais e-pasts no Ukrainas Ostrohas akadēmijas 

8. Jāņa Šadauska kandidatūra uz amatu “Koordinētājs atbalstītāju piesaistes 

jautājumos” 

9. Par LU SP Gada Balvas norisi 

10. LU SP Gada Balva 2021 Valdes balsojums 

11. Senāta un vadības aktualitātes 

12. LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes 

13. FSP aktualitātes 

14. Nākamās nedēļas darba plāns 

15. Balsojums par nākamās valdes sēdes datumu un laiku 

 

1. Saņemtie iesniegumi 

R. Mihailovs: Informēju, ka no iepriekšējās valdes sēdes ir saņemti divi 

iesniegumi: 

— Iesniegums no Edvīna Aleksandra Rubīna par atteikšanos no LSA 

domnieka amata. 

— Jāņa Šadauska pieteikums uz amatu “Koordinētājs atbalstītāju piesaistes 

jautājumos”. 
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2. Darba kārtības apstiprināšana 

R. Mihailovs aicina iepazīties ar 28.02.2022. LU SP Valdes sēdes darba kārtības 

projektu. 

Izsludinātā darba kārtība 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Pienākumi un to pildīšana 

5. Amata “Zinātnes koordinators” 

vakances izsludināšana 

6. Situācija Ukrainā 

7. Informatīvais e-pasts no Ukrainas 

Ostrohas akadēmijas 

8. Jāņa Šadauska kandidatūra uz 

amatu “Koordinētājs atbalstītāju 

piesaistes jautājumos” 

9. LU SP Gada Balva 2021 Valdes 

balsojums 

10. Senāta un vadības aktualitātes 

11. LSA un nacionāla līmeņa 

aktualitātes 

12. FSP aktualitātes 

13. Nākamās nedēļas darba plāns 
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14. Balsojums par nākamās valdes 

sēdes datumu un laiku 

 

R. Mihailovs: Vai kādam ir ierosinājumi darba kārtības grozījumiem? 

Ierosinājumu nav. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU SP Valdes sēdes darba kārtības projektu. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt LU SP Valdes sēdes darba kārtību. 

3. Atskaites 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle: Kopš pagājušās valdes sēdes es turpināju darboties pie vizuālā 

materiāla izveides pasākumam "LU SP Gada Balva 2021". Veidoju ziņu lapas 

dizainu. 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne: Kopš pagājušās valdes sēdes kopā ar Ralfu Mihailovu 21.02.2022. 

vakarā bijām uz tikšanos ar augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvalžu SP 

vadītājiem un LSA valdi, lai runātu par LSA nākotni, otrdien bijām LSA darba 

grupā, kurā tika sastādīts LSA budžets nākamajam gadam. Novadīju projekta 

konkursa otro kārtu. Palīdzēju risināt jautājumus, kas skar situāciju ar Ukrainu. 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Kopš pagājušās valdes sēdes turpināju organizēt pasākumu "LU SP 

Gada Balva 2021". Ar Ralfa Mihailova palīdzību iesniedzu dokumentus 

Uzņēmumu reģistrā. 
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R. Mihailovs dod vārdu U. K. Finkai. 

U. K. Finka: Kopš pagājušās valdes sēdes veidoju ierakstus sociālajos tīklos 

pasākumam "LU SP Gada Balva 2021", kā arī atjaunoju pasākuma aprakstu. 

Strādāju pie relīzes izveides par Rakstu mājas studentiem. Veidoju ierakstus un 

nodevu informāciju par esošo situāciju saistībā ar Ukrainu. 

R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis: Kopš pagājušās valdes sēdes tikos ar LU dienestu viesnīcu vecākajiem, 

kad izrunājām turpmāko darbību. Tikos ar R. Rostoku un G. Kalvāni, veidojām 

ar LU Ekopadomi priekšlikumus vadībai par atkritumu šķirošanas ieviešanu. 

Noskaidroju dienestu viesnīcu aktualitātes. 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga: Kopš pagājušās valdes sēdes apkopoju informāciju par Ukrainas 

studentiem Latvijā. Izsūtīju informāciju ukraiņu studentiem par bezmaksas 

psihologa palīdzību. Tika iegūta un apkopota cita informācija par dažādām 

problēmām ar Ukrainas situāciju- resursu nodrošināšanu, bēgļu statusa iegūšanu, 

patvēruma meklēšanu un citām. Sāku veidot aptauju, kuru izsūtīt 

starptautiskajiem studentiem. 

R. Mihailovs: Kopš pagājušās valdes sēdes tikos ar LU Bibliotēkas pārstāvjiem, 

kuri bija ieinteresēti, kā norisinās procesi fakultātēs. Apmeklēju divas tikšanās ar 

LSA par tās nākotni. Biju uz tikšanos ar Indriķi Muižnieku. Apmeklēju tikšanos 

ar padomēm. Gatavoju formalitātes šai nedēļai, lai varētu izveidot amatu 

aprakstus un noslēgt darba līgumus ar jaunajiem darbiniekiem. Gatavoju 

kopsapulces materiālus. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

L. Rudzāne: Ierosinu veikt grozījumus darba kārtībā un iekļaut darba kārtības 

punktu “Par LU SP Gada Balvas 2021 norisi”. 

L. Rudzānes ierosinājums tiek atbalstīts. 

R. Mihailovs aicina iepazīties ar sēdes darba kārtības grozījumiem. 
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Izsludinātā darba kārtība Darba kārtības projekts 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Pienākumi un to pildīšana 

5. Amata “Zinātnes koordinators” 

vakances izsludināšana 

6. Situācija Ukrainā 

7. Informatīvais e-pasts no Ukrainas 

Ostrohas akadēmijas 

8. Jāņa Šadauska kandidatūra uz 

amatu “Koordinētājs atbalstītāju 

piesaistes jautājumos” 

9. LU SP Gada Balva 2021 Valdes 

balsojums 

10. Senāta un vadības aktualitātes 

11. LSA un nacionāla līmeņa 

aktualitātes 

12. FSP aktualitātes 

13. Nākamās nedēļas darba plāns 

14. Balsojums par nākamās valdes 

sēdes datumu un laiku 

1. Saņemtie iesniegumi 

2. Darba kārtības apstiprināšana 

3. Atskaites 

4. Pienākumi un to pildīšana 

5. Amata “Zinātnes koordinators” 

vakances izsludināšana 

6. Situācija Ukrainā 

7. Informatīvais e-pasts no Ukrainas 

Ostrohas akadēmijas 

8. Jāņa Šadauska kandidatūra uz 

amatu “Koordinētājs atbalstītāju 

piesaistes jautājumos” 

9. Par LU SP Gada Balvas norisi 

10. LU SP Gada Balva 2021 Valdes 

balsojums 

11. Senāta un vadības aktualitātes 

12. LSA un nacionāla līmeņa 

aktualitātes 

13. FSP aktualitātes 

14. Nākamās nedēļas darba plāns 

15. Balsojums par nākamās valdes 

sēdes datumu un laiku 
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R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU SP Valdes sēdes darba kārtības grozījumu 

projektu. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

4  0  1 

Lēmums: Apstiprināt LU SP Valdes sēdes darba kārtības grozījumu 

projektu. 

4. Pienākumi un to pildīšana 

R. Mihailovs: Atgādinu, ka februāris ir pēdējais plānošanas mēnesis, tāpēc 

turpmāk no virzienu vadītājiem vēlētos redzēt atskaites un rezultātus par padarīto 

darbu.  

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi komentāri? 

Komentāru nav. 

5. Amata “Zinātnes koordinators” vakances izsludināšana 

R. Mihailovs: Ir nepieciešams izsludināt jaunu biroja vakanci uz amatu “Zinātnes 

koordinators”. Zinātnes koordinators LU SP būs arī tas cilvēks, kurš rīkos LU 

Studentu zinātnisko konferenci. Jau iepriekš palūdzu Undīnei un Katrīnai iepriekš 

sagatavot ierakstu publicēšanai. 

R. Mihailovs: Piedāvāju šo vakanci izsludināt uz trīs nedēļām laika posmā no 1. 

marta līdz 20. martam, jo varētu būt ilgāks kandidāta sagatavošanās un atlases 

process, ar interviju 28. martā. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

U. K. Finka: Kāds pārbaudes uzdevums ir plānots kandidātam un vai mainās 

kādas prasības šim amatam? 

R. Mihailovs: Prasības paliek nemainīgas, pienākumiem papildus pievienojas LU 

Studentu zinātniskās konferences organizēšana, pēc pārbaudes uzdevums paliek 
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nemainīgs, taču klāt tiks pievienota plāna izveide šai konferencei, kā arī tā 

apraksta izveide. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par amata “Zinātnes koordinators” vakances 

izsludināšanu 01.03.2022. ar pieteikšanās termiņu līdz 20.03.2022. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt amata “Zinātnes koordinators” vakances 

izsludināšanu 01.03.2022. ar pieteikšanās termiņu līdz 20.03.2022. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

6. Situācija Ukrainā 

R. Mihailovs: Kā visiem ir zināms, ir izveidojusies kara situācija Ukrainā, tāpēc 

mums ir nepieciešams meklēt risinājumus, kā palīdzēt ukraiņu studentiem. LU ir 

gatavi atbalstīt un sniegt savu palīdzību tajā, taču viņiem ir nepieciešama 

informācija, kā to izdarīt. 

R. Mihailovs: Pašlaik ieteiktu Artūram Dangam sazināties ar LU Administrācijas 

vadītāju Andri Sarnoviču par dienesta viesnīcām un iespēju sniegt vietu, kur 

uzturēties bēgļiem. 

A. Danga: Cik man ir zināms, Renārs Kairis pašlaik strādā ar šo jautājumu un 

veic pārrunas ar dienestu viesnīcu pārstāvjiem par šo jautājumu. 

R. Mihailovs: Tad turpinām darīt jau iesāktos darbus, ir skaidrs, ka šī situācija 

turpināsies kādu laiku, tāpēc par to vēl runāsim arī turpmāk. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 
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Jautājumu nav. 

7. Informatīvais e-pasts no Ukrainas Ostrohas akadēmijas 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga: Šodien tika saņemts e-pasts no Ukrainas Ostrohas akadēmijas, kurā ir 

minēti dažādi oficiālie Ukrainas avoti sociālajos tīklos un ir aicinājums ziedot. 

Vai mēs dalāmies ar šo e-pastu? 

Norisinās diskusija. 

R. Mihailovs: Ierosinu koordinēt šo situāciju, daloties ar informatīvu e-pastu. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

8. Jāņa Šadauska kandidatūra uz amatu “Koordinētājs atbalstītāju 

piesaistes jautājumos” 

R. Mihailovs informē par pretendentu izvērtēšanas kārtību un norisi. 

R. Mihailovs aicina J. Šadauski pievienoties sēdes konferences zvanam. 

J. Šadauskis pievienojas sēdes konferences zvanam. 

R. Mihailovs aicina J. Šadauski prezentēt savu kandidatūru. 

J. Šadauskis prezentē savu kandidatūru. 

Klātesošie uzdod J. Šadauskim jautājumus. 

R. Mihailovs aicina J. Šadauski pamest sēdes konferences zvanu. 

J. Šadauskis pamet sēdes konferences zvanu. 

Klātesošie apspriež J. Šadauska kandidatūru. 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par Jāņa Šadauska pieņemšanu darbā amatā 

“Koordinētājs atbalstītāju piesaistes jautājumos”. 
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Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt Jāņa Šadauska pieņemšanu darbā amatā 

“Koordinētājs atbalstītāju piesaistes jautājumos”. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

9. Par LU SP Gada Balvas 2021 norisi 

R. Mihailovs: Ņemot vērā situāciju Ukrainā, LSA savu Gada Balvu atcēla, jo 

pašlaik aktuāla ir šī brīža situācija. Rodas jautājums, vai mēs turpinām rīkot LU 

SP Gada Balvu 2021 pie pašreizējiem apstākļiem? Aicinu izteikt jūsu viedokli. 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Kā projekta vadītāja, es uzskatu, ka šim pasākumam būtu jānotiek ne 

tikai tāpēc, ka organizatori jau ir izdarījuši visu, lai tas notiktu, bet arī pie visiem 

apstākļiem, kuros mēs kā LU SP dalāmies ar informāciju, lai palīdzētu Ukrainai, 

un izrādām solidaritāti, mēs turpinām strādāt kā līdz šim un neapstājamies. Mans 

ierosinājums būtu, ka pasākuma sākumā un beigās varētu pateikt Ukrainas 

situācijai veltītus vārdus un iespējams ieturēt klusuma brīdi. Pasākuma paredzēto 

jautro daļu, kas ir reklāmas pauzes, šajā gadījumā var izņemt ārā no pasākuma 

koncepta. 

R. Mihailovs dod vārdu U. K. Finkai. 

U. K. Finka: Es atbalstu pasākuma norisi ar domu, ka tiek pamainīts scenārijs, lai 

padarītu to situācijai atbilstošāku. Kā jau Patricija minēja, pasākuma laikā varētu 

arī cilvēkus informēt par iespēju palīdzēt. 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne: Man šķiet, ka pasākuma organizēšana un svinēšana pašlaik nebūtu 

atbilstoša apstākļiem.  
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R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga: Uzskatu, ka pasākumu nevajadzētu atcelt, bet noteikti pārcelt. Piekrītu 

Līgas viedoklim. Ir grūti rīkot pozitīvu pasākumu šādā brīdī. 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle: Piekrītu Artūram, ka pasākumu varētu pārcelt nevis atcelt. Ja tomēr 

pasākumu nolemjam rīkot, tad izņemt ārā reklāmas pauzes un jautro daļu un 

uzturēt pasākumu formālu ar informācijas dalīšanos par palīdzības iespējām 

Ukrainai.  

R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis: No vienas puses skatoties, pareizais lēmums būtu pasākumu nerīkot 

šādos apstākļos, bet no otras puses, šo pasākumu var izvērst par tādu, kas šai 

situācijai palīdzētu, piemēram, ziedojumu vai cita atbalsta ziņā, un aicināt gan 

dalībniekus, gan skatītājus, kas būs pieslēgušies, palīdzēt. 

R. Mihailovs: Ja pasākumu pārceļam, tad vajag izlemt par cik ilgu laiku. Ja 

pasākumu pārceļ par vienu vai divām nedēļām, šī situācija neuzlabosies un tam 

nebūs nozīme. 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Ja pasākums tiek pārcelts, tad to varētu darīt uz marta beigām, taču 

diez vai situācija jau būs uzlabojusies. Ja to pārcels uz ilgāku laiku, organizatori 

var palikt demotivēti. Ja tiek svinēta LU SP dzimšanas diena aprīlī, šos 

pasākumus varētu apvienot. 

R. Mihailovs: Vai finansiālais stāvoklis atļauj pārcelt šo pasākumu? 

P. Mikele: Ar to nevajadzētu būt problēmām, jo varēs atjaunot tāmi un pievienot 

arī papildus lietas. Vienīgā lieta, kuru nevar mainīt, ir balvas, kuras jau ir 

sarunātas. Tādā gadījumā, ja pasākumu pārceļam, aicinu šo pasākumu organizēt 

8. vai 15. aprīlī. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir iebildumi, ja pasākumu pārceltu uz 8. aprīli? 

Iebildumu nav. 
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R. Mihailovs: Aicinu balsot par LU SP “Gada Balvas 2021” pārcelšanu no 

04.03.2022. uz 08.04.2022. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

4  0  1 

Lēmums: Pārcelt LU SP Gada Balvu 2021 no 2022. gada 4. marta uz 8. aprīli.  

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

10. LU SP Gada Balva 2021 Valdes balsojums 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele: Lai arī LU SP Gada Balva 2021 ir pārcelta uz aprīli, aicināšu tomēr 

noslēgt valdes balsojumu. 

P. Mikele iepazīstina ar LU SP Gada Balvas 2021 Valdes balsojuma rezultātiem. 

P. Mikele: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

11. Senāta un vadības aktualitātes 

R. Mihailovs informē par LU Senāta un Vadības aktualitātēm. 

R. Mihailovs: Šodienas vadības sēdē tika informēts par Ukrainas studentiem un 

par civilo aizsardzību. Tika informēts par epidemioloģiskajām aktualitātēm. Tika 

apstiprināti Zinātniskās darbības attīstības atbalsta programmas projekti. Tika 

apspriests padomes locekļu atalgojums un to aprēķins. Izvirzīju ierosinājumu par 

atkritumu šķirošanas iniciatīvu, tikām aicināti veidot tam projektu. 

L. Rudzāne: Kad norisināsies oficiāla valdes tikšanās ar vadību? 
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R. Mihailovs: Provizoriski ir plānots 11.03.2022., taču par to vēl tiks izziņots 

vēlāk. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

12. LSA un nacionāla līmeņa aktualitātes 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne informē par LSA un nacionāla līmeņa aktualitātēm. 

L. Rudzāne: Pirmdienas un otrdienas vakarā kopā ar Ralfu bijām uz tikšanos ar 

LSA un augstākās izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldēm, kurā tika runāts par 

LSA turpmāko darbību. Otrdien norisinājās finansēšanas darba grupa, kurā 

galvenais temats bija pasākumu iekļaušana budžetā. Ceturtdien norisinājās 

ārkārtas darba grupa par situāciju Ukrainā, kurā tika pārrunāts turpmākais rīcības 

plāns, lai palīdzētu Ukrainas studentiem. Ir izveidota arī grupa aktīvistiem, kuri 

vēlas palīdzēt Ukrainai. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

13. FSP aktualitātes 

R. Mihailovs informē par FSP aktualitātēm. 

R. Mihailovs: Pašlaik visas FSP ir pievērsušās, lai risinātu problēmas, kas ir 

saistītas ar situāciju Ukrainā, kā arī nodrošinātu no savas puses palīdzības 

sniegšanu. 

P. Mikele: Kad norisināsies FSP vadītāju un vietnieku sēde? 

R. Mihailovs: Nodošu informāciju E. A. Rubīnam, lai izsludina sēdi provizoriski 

10. martā. 
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14. Nākamās nedēļas darba plāns 

R. Mihailovs dod vārdu A. Dangam. 

A. Danga informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu K. A. Paeglei. 

K. A. Paegle informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu L. Rudzānei. 

L. Rudzāne informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu R. Kairim. 

R. Kairis informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu U. K. Finkai. 

U. K. Finka informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu P. Mikelei. 

P. Mikele informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs dod vārdu E. Kalvei. 

E. Kalve informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 

 

R. Mihailovs informē par savu nākamās nedēļas darba plānu. 
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R. Mihailovs: Vai ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

15. Balsojums par nākamās valdes sēdes datumu un laiku 

R. Mihailovs: Aicinu balsot par nākamās LU SP valdes sēdes norisi 07.03.2022. 

plkst. 18:30. 

Balsojuma rezultāti: 

PAR  PRET  ATTURAS 

5  0  0 

Lēmums: Apstiprināt nākamās LU SP valdes sēdes norisi 07.03.2022.  plkst. 

18:30. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

 

Plkst. 21:36 R. Mihailovs pasludina sēdi par slēgtu. 

 sēdes vadītājs  R. Mihailovs 

 sēdes protokolētājs  E. Kalve 


